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На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 124/2012)  школа доноси 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ    

O  ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  2/14 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИХ РАДОВА У СУТЕРЕНУ ШКОЛЕ 

 

 

Назив наручиоца: Основна школа "Бошко Буха" Звездара 

Адреса наручиоца: XXI дивизије бр.31, Београд 

Интернет страна наручиоца: www.boskobuha.edu.rs 

Меил наручиоца:                      boskobuha@eunet.rs 

Врста наручиоца:  

Основна школа „Бошко 

Буха“ 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка 

мале вредности 
Предмет јавне набавке: радови –извођење грађевинско занатских радова у сутерену школе 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45262000 – грађевинско- 

занатски радови. 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

Природа и обим радова и основна обележја радова: 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: Просецање асфалта дијамантском тестером.  Штемовање 

бетона и одвоз шута на депонију. Ручни ископ земље треће категорије за потребе 

полагања инсталационих цеви кишне канализације. Ископ извести датим котама.Бочне 

стране правилно одсеци а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По 

завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима.Вишак земље превести 

колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску 

депонију. Набавка и постављање ригола од полимер бетона са припадајућом решетком 

дим.18x18 x 15. Риголе поставити у слоју цементног малтера у размери 1: 2. Спојнице 

фуговати и риголе очистити. 

ЛИМАРСКИ РАДОВИ: Преправка и увођење вертикалних олука у олучњаке. 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: Набавка и монтажа гајгер сливника пречника 125 

mm, са свим материјалом за спајање. Набавка и уградња олучњака. Набавка и монтажа 

PVC  канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, пречника Ø125 mm. Набавка 

и монтажа PVC  канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, пречника Ø160 

mm. Отварање продора у шахти бушењем дијамантском круном до Ø200. Набавка и 

насипање песка у ров за канализациону мрежу. Испод и преко  постављених цеви 

насути песак. Посебно пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и 

пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. 

 ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ : Демонтажа постојеће Fe/Zn траке са 

фасаде, дим.25x4 mm  са припадајућим зидним носачима. Демонтажа постојећих 

кутија за мерни спој. Шлицовање и крпљење вертикалног канала у фасади ради 

полагања Fe/Zn траке. Испорука, постављање и повезивање  Fe/Zn траке  дим.25x4 mm  

у претходно ошлицован канал. Испорука и постављање кутије за мерни спој у 
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остављен отвор 

ХИДРО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: Израда хидроизoлације око целог објекта, на 

споју фасаде и тла, силиконом на бази битумена, са претходно припремљеном 

подлогом ( шлицовање канала, чишћење и усисавање) 

БРАВАРСКИ РАДОВИ: Израда  и постављање сигурносних решетки на прозорима 

објекта у делу сутерена од пуног челика и флахова. Решетке израдити и уградити по 

узорку. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње 

решетке очистити од корозије и прашине, брусити и опајати.Нанети импрегнацију , 

основну боју, транспортовати и поставити решетке на објекат. Након уградње 

поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: Поправка оштећених делова зидова и плафона, 

услед изливања воде. Два пута глетовање и два пута кречење полудисперзивним 

бојама на претходно припремљену подлогу ( љуштење оштећених делова зидова до  

здраве подлоге, крпљење и мазање пример-а. 

СТОЛАРСКИ РАДОВИ: Израда, транспорт, демонтажа старих и уградња нових  PVC 

прозора од петокоморних профила  

-Једнокрилни прозор  бели  димензије  1200 mm x 600 mm ,вишеделни прозор бели 

димензије  1200 mm x1750 mm, вишеделни прозор бели димензије  1200 mm x 2050 

mm, вишеделни прозор бели димензије  1000 mm x1930 mm, двокрилни прозор  бели 

димензије  1300 mm  x1300 mm , једнокрилни прозор  бели димензије  650 mm x650 

mm , једнокрилни прозор  бели димензије  550 mm x670 mm, вишеделни прозор   бели 

димензије  1000m m x2000 m m, вишеделни  прозор   бели димензије  1000 mm x1550 

mm, једнокрилни прозор  бели димензије  600 mm x950 mm, двокрилни прозор  бели 

димензије  1200 mm x900 mm 

 

 

Обавештавамо да је  Основна школа“Бошко Буха“, ул.  XXI  дивизије бр.31, Београд ,која 

образује и васпитава децу са сметњама у развоју, ПИБ:101148925, матични број:07014686 донела 

Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности 2/14, извођење грађевинско 

занатских радова у сутерену школе бр.1986 од 25.12.2014.године, с обзиром да  није прибавила 

ниједну прихватљиву понуду. 

 

Процењена вредност јавне набавке мале вредности: 2.957.930,00 без обрачунатог ПДВ-а. 

  

Комисија је констатовала да је благовремено  достављено 4 (четири) понуде и то: 

 

1.)Понуђач „GROUP GRANIT“,д.о.о.  ул.Солунског фронта бр.45 из Горњег Милановца поднео је 

понуду која је заведена код наручиоца под редним бројем 1884, дана 15.12.2014. године, у 09:05 

часова, 

2) Понуђач „GAT“ д.о.о Нови Сад., из Новог Сада, Ул. Булевар ослобођења. бр.30А поднео је 

понуду која је заведена код наручиоца под редним бројем 1885, дана 15.12.2014. године, у 09:55 

часова, 

3) Понуђач „GMB korporacija“д.о.о., из Београда, ул. Трговачка бр.85 Б, поднео је понуду која је 

заведена код наручиоца под редним бројем 1886, дана 15.12.2014.. године, у 10:30 часова. 

4) Понуђач GP „STILL NET“д.о.о., из Панчева, ул. 7.јула бр.41, поднео је понуду која је заведена 

код наручиоца под редним бројем 1887 дана 15.12.2014. године, у  10:45часова. 

 

 Након извршеног прегледа благовремених понуда, Комисија је констатовала да су све 4 

(четири) понуда неприхватљиве, односно да не испуњавају све услове и захтеве из Позива за 

подношење понуде и Конкурсне документације, па је директорка школе  на основу спроведеног 
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поступка јавног отварања понуде, извршеног прегледа и стручне оцене исте  донела Одлуку о 

обустави поступка јавне набавке мале вредности 2/14, извођење грађевинско занатских радова у 

сутерену школе . 

 

Поступак ће поново бити спроведен када  се стекну услови  за спровођење јавне набавке мале 

вредности –извођење грађевинско занатских радова у сутерену школе.  

 

 

  

 

    ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ  

 

        Оливера Арсенијевић, дипл.дефектолог  

 

У Београду, 12.01.2015.године  

 


